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Contra as decisões anti-indígenas do
governo Bolsonaro
08/jul/2020

Os vetos do execrável e abominável dito presidente da República Jair
Bolsonaro ao Projeto de Lei 1142/2020 de autoria da deputada federal
Professora Rosa Neide (PT-MT), cuja Relatora na Câmara foi a Deputada
Joenia Wapichana (REDE-RR) e Relator no Senado Federal o Senador
Randolfe Rodrigues (REDE-AP), que estabelece um Plano Emergencial de
apoio aos Povos Indígenas, Quilombolas, povos e comunidades tradicionais,
em função da pandemia de Covid-19, não é apenas uma medida de
precaução orçamentária, e nem de negação de direitos a cidadãos
indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, nem muito
menos mais uma declaração de guerra desproporcional frente a populações
que já viviam em situação de vulnerabilidade. Bolsonaro assume
publicamente com esses vetos a determinação de consumar o seu projeto
genocida, de “limpar a área”, de expansão de ilícitos nos territórios, áreas de
proteção protegidos não apenas constitucionalmente mas pela aguerrida
resistência dos povos originários e comunidades locais.
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Diante desse cenário a ADPF, impetrada pela APIB e entidades aliadas junto
ao STF, e acatada liminarmente, mesmo que de forma parcial pelo Ministro
Barroso, só adquire relevância, e reforça o Plano de Emergência da APIB,
colocando em terra os blefes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, e
obviamente do próprio governo, uma vez que tentam de todas as maneira
iludir lideranças indígenas ao plantar fakes News, na verdade, mentiras, no
sentido de que as demandas da APIB iriam inviabilizar as ações da SESAI.

A história se repete. Foi assim quando o movimento indígena resgatou, a
partir de 2009, a saúde indígena das artimanhas político-partidárias que
queriam impedir que se criasse uma Secretaria Especial de Saúde Indígena,
para continuarem mamado de recursos públicos, à época sob gestão da
FUNASA.

Massacrar direitos cidadãos, tanto de indígenas que moram nos seus
territórios, quanto dos que vivem em contextos urbanos (Ver. Relatório da
5ª. Conferência Nacional de Saúde Indígena, Pág. 27: acesso para todos os
indígenas – aldeados, não aldeados e urbanos- aos serviços de saúde de
qualidade), e inclusive dos que de indígenas “estrangeiros”, como o caso dos
Warão, é inadmissível, não apenas por violar o texto constitucional (Art. 5º.)
que assegura o direito à vida, à liberdade, à igualdade… mas porque tenta
suprimir o direito à diferença, à diversidade, e o caráter multiétnico e
pluricultural do país.

A estratégia fascista é enterrar as especi�cidades étnicas e culturais, os
modos de vida peculiares que estariam emperrando o projeto
desenvolvimentista
.
Dessa forma a APIB alerta para que lideranças e organizações indígenas não
se dobrem ao discurso governamental e não permitam que um governo
declaradamente antiindígena consiga fragilizar e desunir a luta que a até o
momento os povos indígenas, com raras exceções, tem sabiamente
conseguido levar adiante.

O Estado tem constitucionalmente a responsabilidade de atender de forma
diferenciada, por tanto de se estruturar para tal �nalidade, aos povos
indígenas, respeitando não apenas “os seus direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam” mas a “sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições” (Art. 231 da CF).

A atenção aos indígenas que vivem em contexto urbano e inclusive os
indígenas warão, vítimas da condição de refugiados, não pode ser oferecida
apenas por razões humanitárias, mas por convencimento anti-fascita, anti-
raical, antietnocida e antigenocida, de um governo que quer se perpetuar
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Português

em base a mentiras e age com desfaçatez no comando do país, e ainda
contra o Estado democrático de Direito.

Pela Unidade, contra o descaso governamental e o projeto genocida do
Governo Bolsonaro, a Unidade na diversidade.

Articulação dos Povo Indígenas do Brasil – APIB

Brasília – DF, 08 de julho de 2020.
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